
 

Kennsluáætlun vor 2019 
Fag: Trúarbragðafræði/lífsleikni 

Bekkur:  3 

Kennarar: Drífa, Helga, Jóna og Laufey. 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra. 
Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum 
sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 
Lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga. 
Rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg 
málefni. 

Mitt og þitt hlutverk 

Besti bekkurinn  

Núvitund í daglegu lífi. 

Ýmis ljósrit og ítarefni frá 
kennara.  
Spil og hljóð- og myndefni. 
Trúarbrögðin okkar. 
Uppbyggingarstefnan. 
Núvitund í daglegu lífi. 

Símat. Námsmat byggist 
á stöðugu eftirliti með 
vinnu og virkni 
nemenda í 
kennslustundum. 

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

Sett sig í spor annarra jafnaldra. 
Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í 
mismunandi viðhorfum, siðum og venjum.  
Velt fyrir sér nærtækum spurningum sem 
tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni. 

Kynning/fróðleikur um  
Islam 

Trúarbrögðin okkar bls. 27-31  

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

    

Vika 4 

4.-8.febrúar 
    

Vika 5 

11.-15.febrúar 
Sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, 
skráðar og óskráðar og nefnt dæmi um slíkar 
reglur. 
Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna 
sinna. 
Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir 
sjálfan sig. 
 
 

Unnið með gildi skólans 
(samvera, samvinna og 
samkennd). 
Núvitund í daglegu lífi. 
 
 
 
 
 
 

Núvitund í daglegu lífi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í 
mismunandi viðhorfum, siðum og venjum.  
Velt fyrir sér nærtækum spurningum sem 
tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni. 

Kynning/fróðleikur um  
Gyðingatrú 

Trúarbrögðin okkar bls. 32-36 

Vika 6 

18.-22.febrúar 
    

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

    

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

Sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu hátíðum 
og siðum kristni og annarra trúarbragða. 
Áttað sig á að nemandinn er hluti af stærra 
samfélagi. 
Sett sig í spor annarra jafnaldra. 

Hátíð barnanna Trúarbrögðin okkar bls. 37  

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

 Helgirit Trúarbrögðin okkar bls. 38-39  

Vika 10 

18.-22.mars 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra. 
Þekkja gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og 
nú. 
Átta sig á tengslum valinna þátta í samfélaginu, 
náttúru, trú og lífsviðhorfi, einkum í 
nærsamfélaginu. 

Samfélag Trúarbrögðin okkar bls. 40  

Vika 11 

25.-29.mars 
Áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í 
mismunandi viðhorfum, siðum og venjum. 
Komið auga á dæmi um áhrif Biblíunnar á 
samfélagið. 
Rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg 
málefni. 

Hátíðir, matur, föt og tákn 
tengd trúarbrögðum 

Trúarbrögðin okkar bls. 41-43  

Vika 12 

1.-5.apríl 
Sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu hátíðum 
og siðum kristni og annarra trúarbragða, einkum í 
nærsamfélaginu. 

Páskar  
 

Ýmis ljósrit og ítarefni frá 
kennara. 
Trúarbrögðin okkar bls. 41-43 

 

Vika 13 

8.-12.apríl 
Þekkja dæmi um hvernig sagan birtist í munum 
og minningum. 

   



 
Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

Áttað sig á muninum á völdum þáttum trúar- og 
lífsviðhorfa. 
Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu. 

Trú og von Trúarbrögðin okkar bls. 43  

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni 
fjölskyldugerða í samfélagi manna. 
Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra 
manna. 
Bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 
nærsamfélaginu. 
Bent á nokkrar mikilvægar stofnanir 
samfélagsins. 

Ein stór fjölskylda 

Heimskort  
 

Trúarbrögðin okkar bls. 44-45 
 

 

Vika 17 

6.-10.maí 
Sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum og 
samvinnu við aðra. 
Rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg 
málefni. 
Áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu.  
Áttað sig á að nemandinn er hluti af stærra 
samfélagi. 

Samskipti og samvera 

Núvitund í daglegu lífi. 

 

Uppbyggingarstefnan 
Núvitund í daglegu lífi. 

 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

Áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform,  
hefur ólíkan bakgrunn og ber virðingu fyrir  
mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum. 
Gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru 
margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð, sem hafa 
áhrif á líf hans. 
Bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann. 
Rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg 
málefni. 

Hvernig manneskja/vinur 
vil ég vera 

Núvitund í daglegu lífi. 

Uppbyggingarstefnan 
Núvitund í daglegu lífi. 

 

Vika 19 

20.-24.maí 
Sett sig inn í málefni nærsamfélagsins. Vinnuuppgjör  

Ljúka óloknum verkefnum 
Uppbyggingarstefnan  

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

Sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi. 
Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem 
gleði, sorg og reiði. 

Uppbyggingarstefnan 
Hópefli 

Uppbyggingarstefnan  



 
Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

    

 




